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 هزثغ هیلیوتز 5/1 همغغ سغح ثب وبثل اس فبدیٌی سى چطوه چزاؽ ٍ فبدیٌی وٌتزل هزوش فبدیٌی، هَتَر ثزلی اتصبالت خْت 

 .ًوبییذ استفبدُ

 استفبدُ هزثغ هیلیوتز 1همغغ  سغح ثب سین اس دیگز خبًجی لَاسم ٍ فبدیٌی دستی ولیذ فبدیٌی، الىتزًٍیه چطن اتصبالت خْت 

 .ًوبییذ

 ِپذیزد اًدبم ثبیست هی 10 ضىل ثب هغبثك ثزلی اتصبالت ولی. 

 گزدًذ ًصت صحیح هحل در ًَل ٍ فبس ًوبییذ دلت. ثبضذ هی ّزتش 50 ٍلت، 230 تغذیِ هٌجغ اتصبل ثزای 20 ٍ 19 ّبی تزهیٌبل .

 .ثبضذ هی سیستن ٍلتبص دٌّذُ ًطبى(  L1)  1 ضوبرُ چزاؽ
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 گزدد ًصت فبدیٌی وٌتزل هزوش ٍ اصلی ثزق ثیي آهپز 03/0 هیٌیبتَری فیَس. 

 ضَد خبهپز 2 ٍ 1 ّبی تزهیٌبل ًطَد، استفبدُ فبدیٌی الىتزًٍیه چطن وِ صَرتی در. 

 ضَد خبهپز 6 ٍ 3 ّبی تزهیٌبل ًطَد، استفبدُ ثبتَى پَش یب فبدیٌی دستی ولیذ وِ صَرتی در. 

 :تَخِ

 استفبدُ هٌبست ّبی رلِ اس هیىزٍپزٍسسَر هزوش ثِ سدى صذهِ اس خلَگیزی ثزای غیزُ ٍ CCTV ، چزاؽ هبًٌذ اضبفی لَاسم اس استفبدُ صَرت در

 . ًوبییذ

 : وبر هٌغك

 وبروزد سهبى. گزدد هی ارائِ ضذُ تٌظین پیص اس وبروزد ّبی سهبى ثب اٍلیِ اًذاسی راُ ٍ ًصت در سَْلت خْت فبدیٌی Elpro7 وٌتزل هزوش

 .است ضذُ گزفتِ ًظز در ثبًیِ 20 تمزیجب

 :درة تبخیز ّبی سهبى

 ثبًیِ 2: دٍم لٌگِ ضذى ثبس تبخیز

 ثبًیِ 6: اٍل لٌگِ ضذى ثستِ تبخیز

 ثبًیِ 15: اتَهبتیه حبلت در ّب درة هبًذى ثبس سهبى

 هی ریشی ثزًبهِ لبثل ًصت ّبی هحذٍدیت یب وٌٌذُ استفبدُ ًیبس ثٌبثز خذیذ وبروزد ّبی سهبى سیستن، صحیح وبروزد اس اعویٌبى اس پس

 .ثبضٌذ

 .ثبضٌذ هی اخزا لبثل وبروزد سهبى تٌظین اس ثؼذ ٍ لجل هزثَعِ، ّبی سَییچ دیپ ثَسیلِ فبدیٌی Elpro7 وٌتزل هزوش ػولىزد

 :66 ًَپی فبدیٌی الىتزًٍیىی ثزد اًذاسی راُ

 .است ضذُ دادُ ًوبیص سیز ضىل در فبدیٌی وٌتزل ثزد ضوبتیه ًوبی



 
 

www.tamiraat.com   هٌجغ همبلِ

 

 

 :66 ًَپی فبدیٌی وٌتزل هزوش وبًىتَرّبی

 وبرثزد ضوبرُ تزهیٌبل
 ٍرٍدی فزهبى چطن الىتزًٍیه 2ٍ  1

 ایست )تَلف( = 6ثستِ /  = 5ثبس /  = 4هطتزن فزهبى /  = 3 6ٍ  5ٍ  4ٍ  3

 ریسیَر رادیَ فزهبى 7

 ٍات 3 هبوشیون ٍلت 24 الهپ اًذیىبتَر 8

 آهپز هیلی 500 تب حذاوثز خبًجی لَاسم ٍ الىتزًٍیه چطن ثزای ٍلت 24 ثزق خزٍخی 10ٍ  9

 (com هَتَر هطتزن 11) 1 ضوبرُ هَتَر 13ٍ  12ٍ  11

 (come هَتَر هطتزن 14) 2 ضوبرُ هَتَر 16ٍ  15ٍ  14

 ٍات 25 الهپ ػذد یه ثب ٍلت 230 فالضز 18ٍ  17

 19 ًَل/  20= فبس ٍرٍدی ثزق 20ٍ  19

 ٍلت 12 ٍلتبص خزٍخی. ثبضذ هی ثزلی لفل ثِ هزثَط 11 ٍ 10 ضوبرُ تزهیٌبل ثیي ثزلی لفل ًصت صَرت در: تَضیح

 :LED ًطبًگزّبی ٍضؼیت

L1 :(.رٍضي) ّزتش 50 - ٍلت 230 ٍرٍدی ثزق 

L2 :هبًغ، ٍخَد صَرت در الىتزًٍیه، چطن Led ضَد هی خبهَش. 
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L3 :،پبلس ارسبل ٌّگبم در ثبس Open ضَد هی رٍضي. 

L4 :،ِپبلس ارسبل ٌّگبم در ثست Close ضَد هی رٍضي. 

L5 :،پبلس ارسبل ٌّگبم ایست Stop ضَد هی خبهَش. 

L6 :ُضَد هی رٍضي فبدیٌی وٌتزل ریوَت ثَسیلِ پبلس ارسبل ٌّگبم رادیَیی، گیزًذ. 

L7 :درة ٍضؼیت ٍ Led دستگبُ ریشی ثزًبهِ ثِ هزثَط. 

 :ثبضذ ثبیذ سیز صَرت ثِ Led ٍضؼیت ثبضذ، هی ثستِ حبلت در درة وِ ٌّگبهی

L1 :رٍضي L2 :رٍضي 

L3 :خبهَش L4 :خبهَش 

L5 :رٍضي L6 :خبهَش 

 :ّب سَییچ دیپ ٍضؼیت

 .گزدد هی فؼبل فبدیٌی الىتزًٍیه چطن ضذى، ثبس ٌّگبم هبًغ ٍخَد صَرت در: ON=1 سَییچ دیپ

 .گیزد ًوی اًدبم هؼىَس ػول ضذى، ثبس ٌّگبم رادیَیی، گیزًذُ ػولىزد: ON=2 سَییچ دیپ

 اتَهبتیه ضذى ثستِ: ON=3 سَییچ دیپ

 سى چطوه پیص ضذى فؼبل: ON=4 سَییچ دیپ

 Step by step ػولىزد: ON=5 سَییچ دیپ

 ضذى ثبس در تبخیز حذف: ON=6 سَییچ دیپ

 ضذى ثستِ اس پس درة رٍی ثز هضبػف فطبر: ON=7 سَییچ دیپ

 پیبدُ ػجَر ثزای سیستن ػولىزد: ON=8 سَییچ دیپ

 :ّب سَییچ دیپ ٍضؼیت

 .گزدد هی فؼبل فبدیٌی الىتزًٍیه چطن ضذى، ثبس ٌّگبم هبًغ ٍخَد صَرت در: ON=1 سَییچ دیپ

 .گیزد ًوی اًدبم هؼىَس ػول ضذى، ثبس ٌّگبم رادیَیی، گیزًذُ ػولىزد: ON=2 سَییچ دیپ

 اتَهبتیه ضذى ثستِ: ON=3 سَییچ دیپ
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 سى چطوه پیص ضذى فؼبل: ON=4 سَییچ دیپ

 Step by step ػولىزد: ON=5 سَییچ دیپ

 ضذى ثبس در تبخیز حذف: ON=6 سَییچ دیپ

 ضذى ثستِ اس پس درة رٍی ثز هضبػف فطبر: ON=7 سَییچ دیپ

 پیبدُ ػجَر ثزای سیستن ػولىزد: ON=8 سَییچ دیپ

 ٍات 3 - ٍلت 24 ًطبًگز

LED است ثبس درة: رٍضي. 

LED است ثستِ درة: خبهَش. 

 ضذى ثستِ حبل در درة: سزیغ سى چطوه

 ضذى ثبس حبل در درة: آّستِ سدى چطوه

 (M1 هَتَر) پیبدُ ػجَر ثزای درة ضذى ثبس

 .ثبضذ هی هدبس OPEN پبلس ارسبل اس پس است ثستِ درة وِ سهبًی در فمظ پیبدُ ػجَر ثزای درة لسوی ضذى ثبس

 هَتَر پبلس، اٍلیي M1 (ِاٍل لٌگ )گزدد هی فؼبل. 

 هَتَر پبلس، دٍهیي M2 گزدد هی فؼبل. 

 :ًیزٍ تٌظین وٌتزل

 سغح ثِ تذریدی افشایص ثب ٍ ضذُ ضزٍع حذالل اس ثبیذ ًیزٍ تٌظین هٌبست، راًذهبى ثِ دستیبثی ٍ خسبرت آٍردى ٍارد اس خلَگیزی خْت

 .یبثین دست( ضذى ثستِ ٍ ثبس ًظز اس) هغلَة

 :سجه ّبی درة ثزای ًیزٍ تٌظین

 .ضَد ضزٍع سغح تزیي پبییي اس ًیزٍ تٌظین ٍ گزدد استفبدُ ثبیذ هیىزٍفبراد 8 خبسى...( ٍ آلَهیٌیَهی ،pvc چَثی،) سجه ّبی درة ثزای

 :سیستن ریشی ثزًبهِ ًحَُ

 ضَیذ هغوئي درة ثَدى ثستِ اس. 

 ثبیستذ هىبًیىی صَرت ثِ ضذى ثستِ ٍ ثبس ٌّگبم در درة ًوبییذ دلت. 
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 :سیستن وبروزد سهبى ریشی ثزًبهِ

 :ثبضذ هی پذیز اًدبم عزیك دٍ ثِ ٍ ثَدُ آسبى ثسیبر Elpro7PR وٌتزل هزوش ریشی ثزًبهِ

 فبدیٌی وٌتزل هزوش در P دووِ ثَسیلِ .1

 فبدیٌی وٌتزل ریوَت ثَسیلِ .2

 :وبروزد سهبى تٌظین خْت سیستن اًذاسی راُ

/  ایست/  ضذى ثبس یؼٌی وبهل سیىل یه اتوبم هٌتظز. ًوبییذ ارسبل پبلس سیستن ثِ p دووِ یب ٍ ریوَت ثَسیلِ ٍ داضتِ ًگبُ ثستِ را درة

 .ثوبًیذ ضذى ثستِ

 :تَخِ

 .ثبضذ هی هَخَد سیستن حبفظِ در ضذُ تٌظین پیص اس ّبی سهبى ثؼضی سیستن، وبروزد سهبى اضتجبُ تٌظین اس خلَگیزی هٌظَر ثِ

 50  هَتَر وبروزد سهبى حذاوثزS : M1,M2 

 90: اتَهبتیه حبلت در درة هبًذى ثبس سهبى حذاوثزS 

 .ضًَذ هی خبرج هذار اس Stop دووِ الىتزًٍیه، چطن گزدد، ًوی فؼبل دیگزی ػولىزد ّیچ سیستن، تٌظیوبت اًدبم ٌّگبم در .1

 هی ثبلی حبفظِ در لجلی ضذُ تٌظین ّبی سهبى ،(اصلی ثزق لغغ هبًٌذ) گزدد حبصل ای ٍلفِ تٌظیوبت اًدبم حیي در صَرتیىِ در .2

 .هبًذ

 پبلس ارسبل ثَسیلِ سیستن آسهبیص اهىبى ثبضذ هی وٌتزل ریوَت ّوبًٌذ P دووِ ػولىزد( ریشی ثزًبهِ حبلت اس غیز ثِ) هؼوَال .3

 .دارد ٍخَد

 :ریشی ثزًبهِ هزاحل

 لغغ دارد لزار وٌتزل هزوش ثبالی راست سوت در وِ آهپز 2 - ٍلت 24 سفیذ فیَس ًوَدى خبرج ثب را وٌتزل هزوش ثزق .1

 .ًوبییذ

 .دّیذ لزار خَد خبی در هدذداً را ٍلت 24 فیَس ٍ داضتِ ًگِ را P دووِ .2

 اوٌَى.  ضَد هی رٍضي سى چطوه چزاؽ ٍ سدُ فالش ثبر پٌح L7 وٌیذ، رّب را P دووِ  LED L7 ضذى رٍضي اس پس .3

 .ایذ ضذُ "وبروزد سهبى تٌظین" ثزًبهِ ٍارد

 ایي دٍم اًتخبة. وٌتزل ریوَت ثَسیلِ یب P دووِ ثَسیلِ ًوَد، ػول تَاى هی سهبى تٌظین ثزای عزیك دٍ ثِ هزحلِ ایي در: دلت

 .ًوبیین هطبّذُ ًیش را درة ػولىزد تٌظین، حیي در ثتَاًین وِ دّذ هی را اهىبى

 (.ضَد هی ثبس اٍل لٌگِ) وٌذ هی وبر ثِ ضزٍع 1 هَتَر پبلس، اٍلیي ارسبل ثب .4
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 پٌدن پبلس ارسبل ثب ٍ( OFF 6 سَئیچ دیپ) ضَد هی دادُ سیستن حبفظِ ثِ هزحلِ ایي در دٍم لٌگِ ضذى ثبس تأخیز سهبى: دلت

 .ضَد هی هطخص تأخیز سهبى

 (.ضَد هی ثبس دٍم لٌگِ) وٌذ هی وبر ثِ ضزٍع 2 هَتَر پبلس، ارسبل ثب .5

 .ضَد هی خبهَش 1 هَتَر پبلس یه ارسبل ثب  هىبًیه، اسیتبدى ٍ اٍل لٌگِ وبهل ضذى ثبس اس پس .6

 .ضَد هی خبهَش 2 هَتَر پبلس یه ارسبل ثب هىبًیه، ایستبدى ٍ دٍم لٌگِ وبهل ضذى ثبس اس پس .7

 را تبخیز سهبى ثؼذی، پبلس ارسبل ثب( ON 3 سَئیچ دیپ) ثبضین دادُ لزار اتَهبتیه حبلت در را وٌتزل هزوش وِ صَرتی در: دلت

 .وٌذ هی هطخص

 (.ضَد هی ثستِ دٍم لٌگِ) وٌذ هی وبر ثِ ضزٍع 2 هَتَر پبلس، ارسبل ثب .8

 هطخص را تأخیز سهبى ثؼذی، پبلس ارسبل. ضَد هی دادُ سیستن حبفظِ ثِ هزحلِ ایي در اٍل، لٌگِ ضذى ثستِ تأخیز سهبى: دلت

 .وٌذ هی

 (.ضَد هی ثستِ اٍل لٌگِ) وٌذ هی وبر ثِ ضزٍع 1 هَتَر پبلس، ارسبل ثب .9

 اس اعویٌبى ثزای. ضَد هی خبهَش 2 هَتَر پبلس یه ارسبل ثب هىبًیه، ایستبدى ٍ دٍم لٌگِ وبهل ضذى ثستِ اس پس .10

 .وٌذ وبر ثیطتز هَتَر ثبًیِ 4 تب 3 وبهل، ایست اس پس گزدد هی پیطٌْبد درة، وبهل ضذى ثستِ

 اس اعویٌبى ثزای. ضَد هی خبهَش 1 هَتَر پبلس یه ارسبل ثب هىبًیه، ایستبدى ٍ دٍم لٌگِ وبهل ضذى ثستِ اس پس .11

 .وٌذ وبر ثیطتز هَتَر ثبًیِ 4 تب 3 وبهل، ایست اس پس گزدد هی پیطٌْبد درة، وبهل ضذى ثستِ

 فبدیٌی وٌتزل هزوش ّبی سَییچ دیپ ٍسیلِ ثِ را هختلف ّبی هٌغك تَاى هی سیستن، وبروزد سهبى ریشی ثزًبهِ تىویل اس پس

 .ًوَد تٌظین

 

 

 

 

 

 


